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UJ KEDVEZMÉNYEINK! 
T. előfizetőink és olvasóink részére egy új könyv-kedvezmény-csoporfot 

állítotlunk össze, mely örömet fog szerezni a jó és szép könyvek minden 
barátjának. Ebben a csoportban is csupa olyan könyveket adunk, melyek 
soha nem csökkenő, örökre szóló irodalmi értékkel birnak, s amelyek
nek finom ízlésű, díszes és tartós kiállítása a legkényesebb követel
ményeknek is megfelel. 

INGYEN, csak a bekötés árának ráfizetése mellett juthatnak t. elő
fizetőink és olvasóink olyan becses könyvek — szépirodalmi, utazási 
és díszmú'vek — birtokába, melyek a családi könyvtár, a szalonasztal 
díszei és nemes irodalmi élvezet forrásai. 

A mi páratlan kedvezményeink abba a kedvező helyzetbe juttatják 
t. előfizetőinket és olvasóinkat, hogy azokból gyermeknek, testvérnek, 
rokonnak, barátnak karácsonyra, újévre, név- és születésnapra, vala
mint minden egyéb alkalomra olyan ajándékot küldhetnek, melynél nincs 
se olcsóbb és értékesebb, se maradandóbb és kedvesebb. 

ÚJ KEDVEZMÉNYEINK 
melyekből a boríték 3-ik oldalán közölt feltételek szerint választhatni, 
a következők. 

3 csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK 
14. Hamerling Róbert; Ámor és Psyche. 

Költemény hat énekben. Fordította 
Ábrányi Emil. Illusztrálta Thumann Pál. 
9 fénynyomatú műlappal és számos 
művészi fametszettel. 28 korona bolti 
ár helyett ráfizetés 5 korona. 

A híres német költőnek legszebb müve ez, melyet 
Ábrányi Emilnek, a kiváló magyar költőnek remek 
fordítása a magyar irodalom kincsévé avat. Ez az 
albumalakú díszmü mesteri képeivel a szalonasztalon 
pompásan jut érvényre 

15. Jókai Mórt Utazás egy sírdomb körül. 
Albumalakú, pompás díszmű, 4 fény
képnyomatú műmelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar
tonjai után. 16 kor bolti ár helyett rá
fizetés 4 korona. 

Jókai Mór ragyogó költészetének egyik mester-
mfivét alkotta meg e munkában , mely az 6 nemes 
lelki világába vet gyönyörű fénysugarakat. 

16. Szana Tamás: Magyar művészek. Mű-
történelmi vázlatok írásban és képben. 
Pazar fénynyel kiállított, albumalakú 
díszmű 16 réz- és színnyomatú műmel
léklettel, 180 képpel a szövegben. 30 
korona bolti ár helyett ráfizetés 6 kor. 
80 fillér. 

21 magyar festőművész müveit és jelentőségét is
merteti e munka , könnyed, vonzó és szórakoztató 
előadásban. E munka a modern sokszorosító művé
szet remeke. 

17. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber

talan és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 

A nagy költő örökszép költeményei, párosulva a 
magyar festőművészet két nagymesterének remek 
rajzaival, párat lanul értékessé teszik ezt a dlszművet. 

18. Arany János dalai. Petőfi, Amadé és 
saját költeményeire. Énekre és önálló 
zongorára feldolgozta Bartalas István. 
Gyulai László 20 eredeti rajzával. 
Albumalakú kiadás, karton papírra 
nyomva, 16 korona bolti ár helyett rá
fizetés 2 korona 80 fillér. 

Zene, vers, rajz s mindebből a legjava, mit a 
magyar géniusz alkotott — pompás köntösben — 
ez az, amit e gyönyörű könyv bőkezűen ad . 
19. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 

gazdagon illusztrálva, 12 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

Ez az ismeretterjesztő m u n k a föld- és néprajzi ké
peket ad Dél- és Közép-Európából, ismerteti a hűn 
és magyar népmondákat , a római kjrálvmondúkat 
es Pompéjiról, az eltemetett városról ad megkapó 
ismerlelést. 
20. Jókai Mór: A kis királyok. Regény 3 

kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona 
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fi 11. 

21. Jókai Mőrs Rákóczi fia. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 10 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fillér. 

Ez a két regény tárgyát a hazai történelemből me
ríti. A nemzet múltja küzdelmeivel és szenvedései
vel, örömeivel és reményeivel a jelen vérviharos 
napjaiban erősebben vonja bűvkörébe az olvasót. 
Jókai ragyogó tolla olyan képeket rajzol itt, melyek 
mélyen bevésődnek a lélekbe. 

kedvezmények 1. t i 2. csoportját valamint a kiválasztás módozatait a boríték 3. oldalán közöljük. 
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Milán király utcája, a legszebb utca Belgrádban. 

Az összelőtt Moszkva-szálló. 
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Magyar baka a Kalimegdánon. Magyar bakák a szkupstina nagytermében. 

A szkupstina épülete. 
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Szerb foglyok. 

Elfogott komilácsik rumot vásárolnak egy szerb asszonj'tól. 



AZ OROSZOK GRODNÓI TÁMADÁSA. 

Hindenburg téli nagy győzelme után, mellyel körülbelül egyidőben tör
tént az oroszok bukovinai vonalának áttörése, két szélső pontján ingott 
meg az orosz front, mely hatalmas ívben a Keleti-tengertől Romániáig húzó
dott. A februári vereségek híre nagy ijedelmet keltett Oroszországban s az 
orosz hadvezetőség minden erőfeszítést megtett, hogy a végzetessé válható 
kudarcokat ellensúlyozza. A két különösen veszélyeztetett szakaszra újabb 
erősítéseket küldött s heves támadásokkal próbált helyzetén javítani. Külö
nösen nagy aggodalommal töltötte el az orosz hadvezetőséget a kelet-porosz
országi döntő vereség, melynek nyomán bizonyosra vették azt, hogy a néme
tek támadásba mennek át s így észak felől is veszedelembe kerül Varsó 
vára. Itt északon visszavonultak második védővonalukra, a várak oltalma 
alá. A német határral szemben levő Kovno, Olita, Grodno, Osszoviec, Lomza 
és Osztrolenka, csupa kitűnően megerősített vár, melyek már az első mazuri 
csata után is nagy szolgálatot tettek a megvert orosz seregnek, mely mostiis 
e várak ágyúinak védelme alá menekült. Nagy hasznára voltak az orosz 
seregeknek ezenkívül a várak között levő vidéken kiépített földerődítések 
is, amelyek majdnem teljesen összefüggő védelmi vonalat alkottak, továbbá 
a támadást rendkívül megnehezítő rossz utak. A német hadvezetőségnek 
ilyen körülmények között, a kemény téli időben nem is volt szándékában 
az oroszoknak minden módon megerősített védelmi vonala ellen nagyobb 
támadást intézni, mindamellett az orosz hadvezetőség Hindenburg ismerét
len szándékától való babonás félelmében rendkívül erős tartalékokat kül
dött erre a harctérre s parancsot adott az újonnan alakított csapatoknak 
a támadásra. A nagy tömegek feláldozása azonban most sem járt eredmény
nyel.: A túlerővel szemben folytatott küzdelemből ezultal is dicsőségesen került 
ki —f. a német stratégia. 

, A mazuri téli csatában a tizedik orosz hadsereg, mint tudjuk, jőforrújm 
egészen megsemmisült s maradványai teljes rendetlenségben vonultak vissza 
a Nyemen, a Bobr és a Narev folyók mentére. Február 22-én azonban már 
a német hadvezetőség azt jelentette, hogy Grodno várától északra új ütkö
zetek kezdtek fejlődni. Bár az oroszoknak' ezek a gyorsan összeszedett S 
újonnan kiképzett erőkkel való'előretörései-a németek tüzében mégsem mi- ; 

sültek, maga az a tény, bogy a katasztrofál is vereség titán ilyen h i h é M l e n -
gyorsasággal t ámadáshoz fogtak, ékes bizonysága egyúttal az oroszok nagy 
ellenálló erejének: «•> • : < - '• • • -••'-•• l> '••• :•'• "^-• >3•> 
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Az oroszok ujabb visszavonulása. 

Február 24-én a németek szívós harc után elfoglalták az Osztrolenka 
orosz vártól nyugatra levő, várszerűen kiépített Prasznysz városát, ahol 
több mint tízezer foglyot s húsznál több ágyút, nagy gépfegverraktárt s 
igen sok hadiszert zsákmányoltak. Az oroszoknak nagy erővel való elő-

A keletporoszországi harcok térképe. 

nyomulása következtében azonbanlhárom nap múlva a németek kényte
lenek voltak e várost kiüríteni. A város kiürítéséről a német főhadiszállásról 
a következő jelentés számolt be : 

«Miután egyik hadtestünk az erős támasztóponttá kiépített Prasznysz 
erődöt csodálatraméltó vitézséggel elfoglalta, a keleti irányból előrenyomult 
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hadtestre a helyzet itt válságossá vált, mert három orosz hadtest a neme 
szárnyakat keletről, délkeléiről és délről megtámadta és a győzelmes had
testet arra indította, hogy visszakanyarodva álljon szembe a túlerővel. Ez 
alkalommal a hadtest egyes részeit erősen megtámadták. Nagyobbszámú 
sebesültet, akik a szomszédos községekben voltak elhelyezve, nem lehetett 
idejében hátraszállítani. Az oroszok nem voltak képesek a visszavonulás 
nyugodt folyamatát megzavarni és elveszítették az érintkezést a német had
testtel. Ebből kiderül, hogy az oroszok támadásuk alkalmával sokat veszí
tettek. Közben a helyzet német erősítések megérkezése után ismét megjavult. 
Az egészen jelentéktelen orosz eredmény össze sem hasonlítható az ezt meg
előző német rohammal Prasznysz ellen, amikor mi tízezernél több foglyot 
ejtettünk és sok hadiszert zsákmányoltunk. Ha az oroszok azon fáradoznak, 
hogy ezt az eredményüket éppen olyan hosszú, mint nem szavahihető jelen
tésekkel figyelemreméltó fegyverténynek tüntessék föl, úgy ebből csak az a 
hiábavaló erőlködés derül ki, hogy az általános figyelmet elfordítsák a tizedik 
orosz hadseregnek a mazuri téli csatában szenvedett megsemmisítő vere
ségéről.)) 

A megkísérelt orosz előretörés végleges kudarcáról egy német jelentés 
később a következő összefoglaló képet adta. 

Az összeomlott tizedik orosz hadsereg egyes maradványai, mint például 
a harmadik hadtest, Olita erődítése alatt gyülekezett, két szibériai hadtest 

Elesett oroszok a csatatéren. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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Grodno vára és a Bobr-vonal mögé vonult vissza. Sievers báró tábornok 
hadseregparancsnok, a vezérkari főnök, valamint a harmadik hadtest parancs
nokló tábornoka nyugdíjba ment. Három új hadtestet Grodnóba küldtek és 
a többi hadtest megritkult sorait rekrutákkal pótolták. így egy új tizedik 
orosz hadsereg támadt, mely február végén hasztalan fáradozott azon, hogy 
a német csapatokat, amelyek közvetetlen a Bobr vonaláig és Grodno váráig 
nyomultak előre, elűzzék. E támadásoknál a Tannenbergnél már megsemmi
sült és most újból fölállított tizenötödik hadtest rendkívül súlyos veszteséget 
szenvedett. A német hadvezetésnek nem volt szándékában, hogy a beton
nal kiépített Bobr-vonal és Grodno vára előtt megerősítse magát, hanem első
sorban azt a rendkívüli nagy hadizsákmányt akarta biztonságba helyezni, 
amely még mindig szétszórva feküdt Augusztov várában. Mihelyt ezt a 
munkát befejezték, a német csapatok elvégezték azokat a mozdulatokat, 
melyek a tervezett új csoportosuláshoz vezettek. 

Az ellenség mitsem tudott ezekről a német csapatmozdulatokról és az 
új elhelyezkedés már be volt fejezve, mikor az orosz hadseregparancsnok 
egy győzelmet hirdető parancsot adott ki, melyben az egész vonalon elért 
nagy sikerekről van szó. 

Március 9-én megkezdődött a német offenzíva az oroszok jobb szár
nyán álló harmadik hadtest ellen. Mikor ez Lodziejénél és Szvientu-Jezitory-
nál majdnem körülfogva látta magát, keleti és délkeleti irányban gyorsan 

Elesettek felkutatása a csatatéren. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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visszavonult, több száz foglyot és néhány gépfegyvert hagyva hátra. 
E visszavonulás folytán az orosz hadvezetés a szomszédos második hadtestet 
védtelenül hagyta és a német offenzíva most ez ellen irányult. 

Ez offenzíva kereszülvitele nem volt kis dolog, minthogy 11 fokos, sőt 
még ennél is nagyobb hideg volt. Az út oly sikamlós volt, hogy a lovak 
kimerültségtől tucatjával hullottak el és a gyalogság csak két-három kilométert 
tudott óránkint előbbre jutni. Március 9-én Seinynél és Berznikinél ütközetre 
került a sor a meglepett ellenséggel. A németek e két helységet még 9-éről 
10-ére virradó éjjel rohammal bevették, Berznikinél két egészen fiatal újon
cokból álló ezredet majdnem teljesen megsemmisítettek és mindkét ezred 
parancsnokát elfogták. Az orosz hadseregparancsnok, aki látta, hogy a mazuri 
eset megismétlődése készül, március 10-én föladta a további reménytelen 
ellenállást és az egész hadseregnek parancsot adott a visszavonulásra. A német 
aviatikusok csakhamar jelentést tettek a hosszú csoportokban visszavonuló 
ellenségről. 

Március 11-én a német csapatok az ellenséget üldözve, elfoglalták 
Kakarzert, Froneket és Gibyt, Egy német lovasdivizió ezen az éjszakán roham
mal bevette Kopzivót. Csak itt egymagában 300 orosz halott volt. 5000 fogoly, 
12 gépfegyver és 3 ágyú maradt a németek kezében. Nagyobb, komolyabb 
küzdelem nem volt. Elegendő volt, hogy egy újabb német átkaroló veszede
lem fenyegetett és az orosz hadvezetőség nemcsak a veszélyeztetett szárnyat, 

Az oroszok üldözése. Tüzelés egy erdőszélen. (Sajtóiroda, Leipzig,) 
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hanem az egész 50 kilométernyi széles fronton álló ellenséges hadsereget 
visszavonultatta. A zsákmányolt hadianyag másodszor is megtöltötte a széles 
augusztovi erdőket. 

A következő napon, március 12-én újabb győzelmet arattak a németek 
az augusztovi erdőtől északra. E győzelem következtében az oroszok csak
hamar visszavonultak a Bobr mögé és Grodno ágyúinak védelme alá. E napon 
a német hadvezetőség a következő hivatalos jelentést adta ki, melyben az 
oroszoknak, saját vigasztalásukra kieszelt győzelmi híreivel is leszámolt: 

Az augusztovi erdőtől északra az oroszokat megvertük. Csak gyors 
elvonulásuk Grodno felé menthette meg őket a teljes vereségtől. Itt több 
mint 4000 oroszt fogtunk el, köztük két ezredparancsnokot s 3 ágyút 
és 10 géppuskát zsákmányoltunk. 

Augusztov vidékéről is megkezdte az ellenség a Grodno felé való 
visszavonulást. 

Osztrolnkától északnyugatra támadásban három orosz tisztet és 
220 főnyi legénységet foglyul ejtettünk. 

Prasznysztól északra és északnyugatra támadásunk előbbre haladt. 
Itt több mint 3200 hadifogoly maradt a kezünkben. 

Az oroszok hivatalos jelentéseikben két nagy győzelmet tulajdoní
tanak maguknak: a grodnóit és a prasznyszit. Mind a két csatában, 
mint mondják, két-két német hadtestet vertek, vagy semmisítettek volna 

Menet közben meglepetve megtámadott népfelkelők védelmi állásban. (Sajtóiroda, Leipzig.) 



meg. Ha az orosz legfelsőbb hadvezetőség komolyan ebben a vélemény
ben volt, akkor a legutóbbi napok eseményei csapataink harcoló ere
jéről bizonyára más fogalmat szereztek neki. A Grodnótól kiinduló, az 
augusztovi erdőn át való támadásuk, amelyet oly diadalmasan hir
dettek, nemsokára meghiúsult. Hogy az ott előnyomult csapataik mit 
tapasztaltak, kitűnik e jelentésünk első mondataiból. Piasznysznál csa
pataink az ideiglenes kitérés után ismét négy kilométernyi távolságra álla
nak e várostól északi irányban. Mióta e városból kivonultunk, a Visz
tula és Orzyc közt elterülő harcmezőn 11.460 oroszt fogtunk el. 
Március folyamán 29-én volt még nagyobb harc a Szuvalki tartományban 

levő Krasnopol körül, amely negyven kilométernyire van már a német határ
tól. Itt a németek 3000 foglyot ejtettek s 2000 halott maradt a csatatérén. 
Ekkor tehát az oroszok már rendkívül szorongatott helyzetben voltak. 
Szuvalki és Augusztov városok tudvalevően a németek kezében voltak, az 
újabb sikerek azután még kedvezőbbé tették helyzetüket az orosz tartó-
mányban. Április 6-án Andrejevo vidékén, Memeltől 30 kilométerre dél
keleti irányban orosz földön semmisített meg a német lovasság egy orosz 
zászlóaljat. Mariampol és Kalvarija helységek körül, melyek német kézben 
voltak, április folyamán több ízben folytak elkeseredett harcok, melyekben 
az oroszok súlyos veszteséget szenvedtek. Egyébként a «helyzet változatlans 
volt, — mint a német hadvezetőség e napokban jelentette, egészen április 

A németek szánparkja Gerdauen közelében. 
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29-ig, amidőn a német csapatok meglepetésszerűen elérték a dilnaburg-libaui 
vasúti vonalat. A következő napon az oroszok még nagy vereséget szen
vedtek Szavlenál, melyet harc közben mind a négy sarkán felgyújtottak 
s azután elmenekültek Mitau irányában. 

Ezzel az észak-lengyelországi harc új szakaszához érkezett. 

Az oroszok üldözése. 

Az Eszak-Lengyelországban lefolyt csaták hevességéről s az oro
szok rettenetes veszteségeiről élénk képet testének azok a leírások, melye
ket az ottjárt tudósítók festenek. Az oroszok üldözése közben a Grodnó 
közelében levő Makarce körül folyt ütközetről Rolf Biandt a következőket 
írta Szuvalkiból: 

A kicsike, de erős kozáklovak elindulnak. Szuvalki hagymaalakú tornyai fénylenek 
a kora tavaszi napsugárban. A fenyőerdő még tele van téli hóval. Előttünk van a 20. 
orosz hadtest és a 27. hadosztály halálútja. 

Bulgakov, az orosz parancsnokló tábornok a főutat, mely Szuvalkiban az orosz erős
ségek területére vezet, már orosz hadtestekkel megrakva találta és azután a németek 
meneteltek. A Szuvalki—Sejny-út már nem volt szabad, a Szuvalki—Augusztov-úl német 
kézben volt, maradt a Sopocknie és Grodno felé vezető hegyi út. Két aktiv és egy tartalék 
hadtest, meg a Djonson-hadtest, épp a 27-ik megindult. Kétségbeesett menetelés volt, mely 
az egész seregrész megsemmisülésével és fogságbajutásával végződött. Gyorsan mene
teltek. Mikor kocsimon a felszaggatott és befagyott utón a szép Vigri-tó mellett elhalad
tam, mindenfelé orosz szántalpak voltak szétszórva, egy kenyérzsák, egy uniformis, néhány 
gránát, melyeket az ágyú-szekérről dobtak le, hogy a teher kevesebb legyen, egy elhul
lott ló. Az erdő csöndes, mozdulatlan, a hatalmas fenyők úgy terjesztették ágaikat a 
makarcei erdő szürkesége fölé, mint jóságos karokat. 

Tobolovónál nagyobb tisztás nyílik, a lengyel fészek odatapad a sivár hegyoldalhoz, 
az erdőt néhány szegényes mező szakítja meg. Itt érték utol az előrenyomuló német erők 
az utócsapatokat és az orosz podgyászt. Az orosz hadsereg nagyobb része már elérte a 
sejny—augusztovi utat, de azon már német csapatok meneteltek. Az oroszok hevesen 
megtámadták a német kolonnokat, melyek Augusztov irányában már átlépték a Makarce 

\ mellett levő keresztező pontot. A német erők megfordultak és egy két napig tartó véres 
harc támadt, mely az itt túlerőben lévő oroszokra, kik teljes erővel az áttörésre igye
keztek, nem volt kedvezőtlen. Ekkor jött hátba a német nyomás és a Tobolovotól Makar-
ceig terjedő út beszél arról , hogy ennek micsoda hatása volt. Bulgakov tábornok meg
szakította a csatát és szétmorzsolt hadtestét keskeny hegyi utón vitte előre a sereje— 
sopockineii országúton. Eközben azonban ez az út is német kézbe jutott és mikor az 
oroszok kifejlődtek az erdőszélen, német ágyútűz fogadta őket. Sűrű sorokban hősiesen 
mentek előre. A német ütegek 800 méternyi távolságból tüzeltek. Az orosz katonák ezer
számra estek el a Grodno előtti erdőszélen. Volkusznál eldőlt a négy hadosztály 
sorsa. Első része szétmorzsolódott, a másik megsemmisült. Bulgakov tábornok és Sem-
jakin, a törzskar főnöke megadták magukat és velük együtt Bohenschild, Djonson divi-
zionáriusok, ez utóbbi a 27-ik hadtest parancsnoka, továbbá Feodorov a 20. hadtest tüzér 
ségi felügyelője, Schneider tábornok, Uszocsev kozákgenerális és a brigadérosok. A 20-ik 
orosz hadtest ki volt törölve az orosz hadsereg lajstromából. 

Tobolovónál láttam a tragédia kezdetét. A mező tele volt szórva ágyűs^ekerekkel 
és elhullott lovakkal. A könnyű municiós kolonnok tüzér-lőszerei oly sűrűn borították 
némely helyen a mezőt, mintha ezzel akarták volna bevetni a szántóföldeket. A félkörben 
terjedő orosz lövészárkok tele voltak mind azzal a holmival, amit az orosz gyalogos 
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katona magával szokott vinni. Azután kezdődött az az út, amelyen a német gyalogság 
az oroszok után nyomult. Az utón egy halott, egy másik, azután egy egész sor, szinte 
elrejtve az ágaktól. Apró fenyőágakból összerótt sátrak, miket a shrapnellek ellen védel-
mül csináltak, támaszkodtak a vastag fenyőtörzsekhez. Valami rettenetes crescendóval 
növekszik a halottak útja addig, ahol a mező az erdőszélhez ér, s ameddig a makarcei 
harctér belátható. A kis falu, mely ezekben a véres napokban szerezte meg a históriai 
nevet, az utak találkozó pontjától kissé északra fekszik. A zöldesszürke háztetők bele
olvadnak a lengyel vidék szürkeségébe. A csomópontnál volt az ütközet a leghevesebb. 
Itt sűrű sorokban feküsznek a halottak, barát és ellenség egész közel egymáshoz. Egy 
szőke német gyalogosnak szakállas ábrázatán valami csodálatosan szép mosoly játszik. 
A kora tavaszi nap ragyogó verőfénye esik rá az egész mezőre. Az ember csöndessé válik, 
amikor egy csatatéren megy keresztül, — egészen csöndessé, mint a gyermek a zivatar
ban. És azután hirtelen eszébe jut az embernek: ennek vagy annak valami keményebb 
szót mondtál a minap, erre nem volt semmi szükség, jobb és szerényebb lehettél volna. 
Az emberben valami rendkívül nagy kötelességérzet támadt, törekvés arra, hogy jobbá 
legyen, minden erővel jóvá, mert ime, itt mindazok, akiknek az arcukon még piros szín 
látszik, azért haltak meg, hogy azok, akik életben vannak, szabadon és boldogan élhes
senek szabad hazájukban. A kötelességérzet, amit egy ilyen csöndes mező támaszt, olyan 
roppant nagy, hogy alig vagyunk képesek elviselni. 

Makarcetől Serskilasig körülbelül három kilométernyi a távolság. Az út némely 
belyen mély hóba van bevágva úgy, hogy keskeny ösvény támad. Az utat elzárják az 
elesettek holttestei, de a tüzérségnek mégis keresztül kellett itt mennie. 

Serskilas felé világosabbá válik a halotti mező. A Dolnias felé vezető rövid út. 
vonalon nem dühöngött a harc. 

A berznikii ütközet. 

Berznikiben, a Szuvalki és Grodno 
közötti vidéken levő kis helység
ben március 9-én vivott küzdelem 
még e nehéz harcok között is a leg-
elkeseredettebbek közé tartozóit. A né
met gyalogság, — írta a harcok egy 
szemtanúja, — megostromolta a köz
séget s a délkeleti irányból elvonuló oro
szokat abban a véleményben követte, 
hogy a mögöttük lévő terület meg van 
tisztítva az ellenségtől. Ugyanebben a 
hitben egy üteg is bevonult a községbe 
és szállást ütött otl. Amint azonban az 
ilyen éjjeli ütközeteknél nem egyszer 
előfordul, hogy a csapatokat az ellen
séges csapatok keresztezik, most is 
megtörtént, hogy északról egyszerre két 
orosz zászlóalj közeledett s elűzte az 
ilyen túlerővel szemben természeteser 
védtelen tüzéreket, akik sietve vonul
tak az előrement gyalogság után s Szibériai kozák mandzsukkal. 
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visszahívták azokat segítségül. A muskétások visszafordultak, másodszor 
is megostromolták a községet s azután megszállották. Az oroszok 
közben haragjukban lelövöldözték a lovakat és felrobbantották a municiós-
szekereket. Amikor aztán véres fejjel kikergették őket, olyasmit csinál
tak, ami világos nappal érthetetlen. Délkelet felől látták jönni a német gyalog
ságot s azt hitték, hogy az ellenség erről az oldalról közeledik 
és megkísérelték, hogy Seiny felé keresztültörjék magukat, tehát éppen 
abban az irányban, amely felől a német főhaderő útban volt. Egyszóval 
elvesztették a stratégiai helyzet fölött a tájékozódást és két órától fél négyig 
hatszor egymásután ostromolták meg a falut, de ugyanannyiszor vissza-
vereltek. Sajátszerű látvánvt nyújtottak nagyszámú halottjaik, akik úgy 
a védő, mint a támadó állásokban a síkon és a hegyek lejtőin halom
számra hevertek, úgy hogy azt lehetett volna hinni, hogy itt oroszok har
coltak oroszok ellen. 

Az északkeleti irányban vívott harcok során egy orosz századot ver
tek ki egy erdőből s ennél a századnál valami olyasmi történt, ami élénk 
világot vet az orosz hadseregben uralkodó szellemre. A század ugyanis 
vonakodott támadni. Meg akarta magát adni s mikor kapitányuk ismételten 
parancsot adott az előreindulásra, a saját emberei lőtték le. A következő 
pillanatban a század hadnagya maga lőtte agyon magát s az őrmester fehér 
zászlóval előrement és megadta a századot. Amint a berznikii országúton 
haladt a fogolyszázad, a katonák nevettek és olyan jókedvük volt, mintha 
valami kitűnő szolgálatot tettek volna hazájuknak. A fogolymenet élén mint
egy tíz tiszt haladt, köztük egy ezredes, egy magastermetű, szép ember, aki a 
gárdához tartozott. Az ezredes elmondta, hogy az elmúlt éjszaka volt a 
legborzalmasabb, amelyet csapatai a háború során átéltek. De még borzasz
tóbb — tette hozzá — a fogságbajutás. S aki látta ezt az erőteljes és büszke 
férfit, hitelt kellett, hogy adjon szavainak. 

A harc után egy haditudósító, aki Berznikiben járt, a pusztulás nyo
mairól a következő eleven képet rajzolta: 

Berzniki nyomorúságos kis fészek, olyan, mint a többi lengyel falu. Alacsony, félig 
összeroppant házak szegélyezik az utcát. Minden tele van piszokkal, bűzzel. Néhány ház 
még most is ég, csak a fekete kémények merednek a romokból az ég felé, körülvéve 
hamuval, zsarátnokkal és félig elégett szarufákkal. Lomha, fojtó füst kígyózik lassan föl
felé. Még három órával ezelőtt itt voltak az oroszok és heves küzdelemben állottak a 
németekkel. Itt hevernek egész, meg az ágyúknál eltört fegyverek, nemez-csizmák, amik 
a hideg ellen ugyan kitűnő védelmet nyújtanak, de megnehezitik a futást s ennélfogva 
igen alkalmatlan felszerelési tárgyai az orosz katonának. Egy feszület tövében kilenc 
zsákmányolt gépfegyver. Igazán ritka összeállítás; a kékre mázolt kereszt, a felebaráti 
szeretet jelképe és alatta a halált osztogató fegyverek. De most némák, csendesek j a 
gépfegyverek hosszú csövei halálthozó töltényeikkel ott feküsznek a szürke, piszkos 
hóban, mint valami óriás-kígyók, mint a tehetetlen, jóllakott boa constrictor. 

A félig kitépett sövény mellett két orosz katona holtteste fekszik, azután megint 
egy, azután meg négy egymás fölött. És minél tovább meg>ek a falu keleti vége felé, 
annál sűrűbben borítják az utat a holttestek. Egy nyilt mezőn három ház áll, körös
körül pedig mindenütt orosz bolttestek. Már nem tudom őket megszámlálni. Nagyon 
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sok. A harcteret mindenfelé holttestekből alkotott kis hegyek borítják. Itt lepte meg az 
orosz gyalogságot a német gyalogság és a puszlítő gyalogos- és gépfegyverek borzasztó 
irtást vittek végbe az oroszok soraiban. Messze, kilométernyi távolságig nyúlik el a 
holttestekkel borított mező. Egész lövész-sorok feküsznek holtan abban a helyzetben, 
ahogy a németek tüzelése meglepte őket. Lövésre készen úgy feküsznek holtan a vértó
csákban, melyek őket körülveszik; ha ezek a vértócsák nem lennének, azt lehetne hinni 
hogy csak feküsznek, de még mindig harcban vannak az ellenséggel. 

Azután még a Berznikitől keletre fekvő erdőbe megyek, ahonnan az orosz ezred 
Berzniki felé előretört. A zöld liget közepén áll egy teljes gyalogsági lövőszeres oszlop 
és egy gépfegyver, amelyet az oroszok menekülésük közben a lovakkal együtt hátra
hagytak. A kocsik és lovak elhagyatottan állanak az erdő sűrűjében, úgy, amint a mene
külő katonák otthagyták őket. Felvágunk néhány zabos-zsákot, amelyek a málhásszeke
reken fekszenek és megetetjük a lovakat. Azután kifogjuk a lovakat, az elhagyott gép
fegyvert berakjuk az autóba, magunk kikeresünk két szép hátaslovat és a többit magunk 
előtt terelve visszük, míg át nem adjuk őket egy tüzérezrednek. 

A harc messzebbre húzódik. Seiny, a klastrom templomának hatalmas tornyaival, 
sötéten és titokzatosan fekszik mögöttünk. Csakhamar látjuk Szuvalki, — a német Szuvalki 
körvonalait is. Az orosz támadás véresen összeomlott. Foglyok serege ácsorog őrizet 
alatt a főtéren, amelyen német katonák szurokfáklyák fénye mellett utcatáblákat szegez
nek fel. «Petersburger Strasse — Marktplatz». Csakugyan, a német Szuvalkiban vagyunk 
és hisszük, hogy német is fog maradni. 

Ilyen szomorú volt az orosz tájék a grodnói «nagy győze em» u t á n . . . 

Német katonák egy szibériai sebesülttel beszélgetnek. 
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RABLÓHADJÁRAT MEMEL ELLEN. 

A Kelet-Poroszország legészakibb csücskébben levő Memel vidékén az 
oroszok március közepén betörtek. Ez a betörés, — mint egy német hiva
talos jelentés is megállapította, — azért történt, hogy Oroszországban eny
hítsék azt a nagy elkeseredést, amit az orosz tizedik hadsereg megsemmi
sülése előidézett. 

Apuchtin tábornok vezérlete alatt egy erre a célra külön alakított 
hadseregcsoport Tilsit és Memel irányában nyomult előre. Az óriási orosz 
túlerő elől a február vége óta megszállva tartott Tauroggenben levő népfel
kelő csapatoknak, miután a körülkerítés veszélye fenyegette őket, Laugsargenig 
vissza kellett vonulniok, miközben veszélyes helyzetükből a legnagyobb 
hősiességgel vágták ki magukat és még ötven oroszt foglyul is ejtettek. 

Március 18-án, az oroszok egyidejűleg északról és keletről vonultak 

Német élelmezési oszlop egy keletporoszországi helységben, melyet az oroszok elpusztítottak. 
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Memel ellen. A Memel ellen vonuló orosz csapat számát 6—10.000 főre 
becsülték. A csekélyebb számú'német népfelkelők kénytelenek voltak a határ
ról Memelbe vonulni vissza, sőt szükségessé vált a várost elhagyva, még 
tovább visszamenniök. Az oroszok előrenyomulásuk közben Nimmersatban 
és Lausallenben számos épületet gyújtottak fel, ezenkívül igen sok pajtát. 
Összesen 15 község szenvedeti súlyos kórokat. A lakosok tekintélyes részét, 
asszonyokat és gyermekeket is, magukkal vitték Oroszországba, egy részü
ket pedig agyonverték. 18-án este vonultak be az oroszok Memelbe. A csa
patokat nagyobbrészt a kaszárnyákban helyezték el. Pénteken este a parancs
nok megjelent a városházán és a főpolgármestert, valamint három tekin
télyes polgárt túszul magával vitt a kaszárnyába, melyet az oroszok szinte 
hihetetlen módon megrongáltak. A város utcáin fosztogató orosz katona
csapatok jártak, behatoltak a házakba, beverték az ablakokat, kirabolták 
az élelmiszerüzleteket, két órásüzletet és egy ékszeres boltot. 

Az orosz parancsnok végül maga is megelégelte ezt a garázdálkodást, 
melynek azzal vetett véget, hogy a csapatokat visszarendelte a kaszárnyába 
és a kapukat bezáratta. Huszadikán délelőtt katonai őrjáratokon kívül a város
ban nem volt látható orosz katona. Aznap este az oroszok elvonultak, csak 
egyes szétugrasztott csapatok maradtak Memelben. Ezek éppen be akarták 

Egy község látképe az oroszok dúlása után. 
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fegyverüket szolgáltatni a városházán, mikor másnap délután északról ismét 
erős orosz csapatok érkeztek a városba. Memelben német előőrsökre akadtak, 
akiket déli irányból erősebb német csapatok követtek. Kemény ütközet 
támadt, melynek folyamán sikerült az oroszokat Memelből kiverni. A heves 
utcai harcoknál az oroszoknak körülbelül 150 halottjuk volt. A németek 
vesztesége nagyon csekély volt. A visszavonulásnál az oroszok a segítségükre jövő 
csapatokat magukkal sodorták. A túszok a német csapatok közeledtére 
fedezet mellett eltávoztak a városból. Königswáldchennél a fedezet futásnak 
eredt és a túszokat otthagyta, akik visszatértek Memelbe. Úlközben Pockel 
főpolgármestert menekülő orosz katonák bajonettszurásokkal megsebezték. 

Az oroszok megállás nélkül menekültek és még 22-én és 23-án is 
üldözték őket. Különösen Polangenen át való menekülésük közben szen
vedtek súlyos veszteséget, mert itt a német cirkálók a tengerről valóságos golyó
záport zúdítottak reájuk. 500 fogoly, 3 ágyú, 3 gépfegyver és nagymennyi
ségű lőszer jutott a németek kezébe. 

Hasonló rablóhadjáratot terveztek az oroszok Tilsit ellen is, ez azonban 
csúfos kudarccal végződött. A Tilsit ellen előrenyomult ellenséges csapatokat 
rövid, heves harcok után a határon visszavetették s a német csapatok előre
hatoltak Polangenig, Orosz-Krottingenig és Jakubovig. Az oroszok károkat 
okoztak ugyan, de ezek nem voltak olyan nagyok. 

A német csapatok hadállásai Tauroggentől északnyugati irányban 

Az oroszok által felrobbantott víztorony Memelben. 
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húzódtak és az Erzvilki, Skaudvile és Pogromoncie körül vezető utak ellen 
támadó orosz erőket, — egy orosz tartalék-hadosztály legnagyobb részét, — 
heves küzdelem után, de szerencsésen legyőzték. A sűrű köd miatt a tüzérség 
ezekben a harcokban mindkét részről csak nagyon korlátolt szerephez jutott 
és a fölázott talajon a nagyrészben víz alatt álló földeken és országutakon 
a gyalogságnak is igen kemény munkája volt. A kivívott sikerek nagyrésze 
a lovasságnak köszönhető, amelyet ezekben a harcokban igen nagy mér
tékben alkalmaztak. 

Március huszonharmadikán a németek Horst őrnagy vezetése alatt erő
sítést kaptak. Ezek segítségével egy éjjeli támadásban észak felé vissza
vetették az ellenséget. Másnap újabb csapatok érkeztek, úgy hogy Pattric 
tábornok csapatait összevonva, támadásba ment át. A bekövetkezett 
rossz idő a csapatmozdulatokat szinte lehetetlenné tette. Miután az oroszok 
már egész Tauroggeuig vonultak vissza, állásaikat jól megerősítették és az 
ottani templomtoronyból vezényelték tüzérségüket a német hadállások ellen. 
Huszonkilencedikén a Memelben az oroszoktól elkövetett rettenetes borzal
maktól feldühödött legénység rohamot indított Tauroggen városa ellen és 
heves harc után annak birtokába jutott. Három oldalról támadták meg az 
oroszokat, kik válságos helyzetükből csak nagynehezen bírtak az ottani erdő
ségekbe menekülni, miközben ötszáz halottat hagytak a csatatéren és ötszáz 
foglyot a németek kezei között. 

Joachim porosz herceg Memelben. 
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Taui'oggen orosz földön a Jura folyó mellett fekszik s bevétele azért 
volt fontos, mert ezzel az oroszoknak a Jura folyón való visszaűzése teljessé 
vált s Tilsit felé való előnyomulásuk véglegesen meg volt akadályozva. 

A német hadvezetőség az oroszok rablóhadjáratáról március 18-án a 
következő jelentést adta lq: 

Olcsó sikerre tettek szert orosz népfölkelő hordák, amelyek Memel 
irányában, Kelet-Poroszország legészakibb csücskébe törtek be, foszto
gattak és falvakat s birtokokat felgyújtottak. Az általunk elfoglalt 
orosz terület városaira büntetésül nagy kárpótlás fizetését róttuk. Minden 
faluért vagy birtokért, amelyet ezek a hordák német területen elham
vasztanak, az általunk megszállott orosz területen három falut, vagy 
birtokot fogunk a lángok martalékául adni. Memelben okozott minden 
tűzkárra a szuvalkii és a mi kezünkben levő más kormányzósági szék
helyek orosz kormányzósági épületeinek porráégetésével fogunk felelni. 
Joachim herceg néhány nappal az oroszok kiűzése után meglátogatta 

Memelt. A herceg ez alkalommal beszédet mondott, melyben kijelentette, hogy 
az egész német birodalomban nem akadt senki, aki föl ne lenne háborodva 
azokon a példátlan gaztetteken, melyek a várost értek. Nem nyugszunk 
mindaddig, — mondta a herceg, — míg az ellenséget ezért méltóan meg 
nem büntetjük. 

Memel megerősítése ujabb orosz betörés ellen. Drőtsövény készítése a Memel előtti sík 
terepen. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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Hindenburg tábornagy pedig a szuvalkii kormányzóságon kívül a többi 
megszállott orosz területre is büntetésül a memeli orosz betörésért hadi
sarcot vetett ki, így a többi közt Lodz városra félmillió hadisarcot rótt ki. 

ccA huszadik század szégyene). 

Az oroszok második kelet-poroszországi garázdálkodása után a német 
kormány emlékiratot adott ki az orosz csapatoknak német polgári szemé
lyek és hadifoglyok ellen elkövetett kegyetlenkedéséről. 

Ez emlékiratnak, mely örökké emlékezetes dokumentuma marad az 
orosz hadviselésnek s szégyene az orosz népnek, a bevezető része a követ
kezőket tartalmazta: 

Az orosz csapatok ebben a háborúban olyan kegyetlenségeket követ
tek el, amelyek az emberiesség törvényeivel és a civilizált népek szokásaival 
össze nem egyeztethetők, s amelyek az oroszok hadviselésének módját egye
nesen barbárnak tüntetik föl. Ezek az embertelenségek úgy az általuk meg
szállott területek békés lakói, mint ama német katonák ellen irányultak, akik 
becsületesen harcolva állottak velük szemben s az a szerencsétlenség 
jutott osztályrészükül, hogy orosz fogságba estek. Megállapítható, hogy nem 
egyes elszigetelt durvaságról és erőszakosságról van szó, hanem olyan ese
tekről, amelyek oly sok helyen és oly sok csapatrésznél fordultak elő, hogy 

Az orosz kegyetlenkedés áldozatai. 
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mindenesetre az orosz hadsereg igen nagy részét embertelen kegyetlenségtől 
áthatottnak tünlelik föl. 

A már ismeretes esetek nagy számából az emlékirat azokat ismerteti, 
amelyek hivatalos, különösen pedig eskü alatt történt kihallgatások, vagy 
szolgálati jelentések alapján kifogástalanul megállapítást nyertek. Ezek az 
esetek csak szemelvényeknek tekinthetők a valóban megtörtént számtalan 
kegyetlenkedésből. 

Mindenki előtt ismeretes, hogy az oroszok barbár hadviselésének követ
keztében Kelet-Poroszország egykor virágzó részei a sivár pusztulás képét 
mutatták, hogy egész helységeket fölgyújtottak és kiirtottak, hogy a békés 
l a ^ s á g a rablás és gyilkolás elől menekülve mindenét kénytelen volt oda
hagyni. Hivatalos megállapítás szerint az oroszok első és második kelet
poroszországi betörésük alkalmával férfiak, asszonyok és gyermekek ezreit 
elhurcolták, ezreket legyilkoltak, mintegy 20.000 épületet leromboltak, vagy 
fölgyújtottak. A második betörés alkalmával mintegy 80.000 lakást kifosz
tottak és elpusztítottak; a Memel elleni utóbbi orosz akció sem egyéb, mint 

a legkülönbözőbb gyaláza-
||M.||||||'|||[ tosságoktól kisért rablóhad

járat. Hogy az egyes lakosok 
milyen erőszakosságoknak és 
embertelenségeknek voltak 
kitéve, arról a bizonyítékok 
világos és elrettentő tanú
ságot tesznek. 

Minden elképzelhető mó
don lopták, rabolták vagy 
minden ok nélkül elpusztí
tották úgy a szegények, mint 
a gazdagok ingóságait. Mar
hát és készleteket elvittek 
anélkül, hogy fizettek vagy 
jótállási iratot állítottak volna 
ki ; férfiak és asszonyok 
kénytelenek voltak utolsó 
garasukat is odaadni a kap
zsi katonáknak. A lakásokat 
átkutatták és mindent,amiva-
lamelyiküknek szemet szúrt, 
elraboltak; gyakran külön
böző csapatrészek tették ezt 
sorjában. Minden cél és ok 
nélkül porráégettek házakat, 

Memel megerősítése. A lövészárkot a talajvíz miatt gazdasági épületeket és kész
téglákkal bélelik. (Sajtóiroda, Leipzig.) leteket. 
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A lakosságot — asszonyokat és gyermekeket is — hamis ürüggyel, 
minden alap nélkül bántalmazták, ámbár a lakosság mindent meglett, hogy 
az orosz katonákat lakás és élelmezés dolgában kielégítse. A legraffináltabb 
borzalmassággal vitték véghez sok esetben ezeket a bántalmazásokat. így 
egy esetben egy egész falu összes férfilakosságát, köztük a községi bírót, 
legyilkolással való fenyegetéssel kikorbácsolták a faluból. Menekülőkre egy
szerűen rálőttek. Számos békés polgárt minden alap nélkül, sokszor kegyet
len kínzásokkal, vagy hozzátartozóik jelenléiében lemészároltak. Fiatal embe
reket, akik semmit sem vétettek, agyonlőttek, csupán azért, mert védköteles 
korban voltak. Egy csoport menekültet megtámadtak; a férfiakat elhurcol
ták a nők mellől és minden eljárás nélkül megölték őket. Egy főerdészt, 
aki egy csoport német fegyencet kisért, az orosz csapatok elfogtak, Rennen-
kampf tábornok elé vezették és — valószínűleg Rennenkampf hírhedt 
parancsa alapján, amely szerint minden német erdészt meg kell ölni — rövid 
úton agyonlőtték. Aggastyánokat, asszonyokat és gyermekeket sem kiméit 
meg az orosz katonák brutális vérszomja. 

Számos esetben kiraboltak foglyul ejtett német katonákat, leköpték 
vagy más módon bántalmazták őket. Egy orosz tiszt halállal fenyegetett 
meg német katonákat, akik vonakodtak elárulni övéiket; egyiküket tényleg 
agyon is lövették. Német foglyokat az orosz tüzérségi állások előtt levő 
gödrökbe zártak, hogy a németek ágyútüze elpusztítsa őket. 

Kozákok elfogott német katonákat lefejeztek, másokat súlyosan megsebe
sítettek vagy megcsonkítottak. Egy német foglyot borzalmas módon járgányhoz 
kötöttek és a szerencsétlen éhenveszett. Egy fészerben három huszárt fejjel 
lefelé felakasztottak, s orrukat és fülüket levágták. A szerencsétlenek rettenetes 
kínjaikba belehaltak. 

Az orosz hordák nem riadtak vissza sebesült német katonák barbár 
legyilkolásától sem. Leszakították a sebesültek kötéseit, hogy elvérezzenek. 
Másoknak nyelvét, fülét, ujját, lábát levágták, szemét kiszúrták, koponyáját 
beverték. Sok esetben az oroszok rémtettei az ördögi kinzás jellegét öltötték. 

A legborzasztóbb az oroszok barbár tettei között a legfelsőbb orosz 
hadvezetőségnek egy magasabbrangú orosz tisztnél talált parancsa, hogy 
támadásnál a tíz éven felüli munkaképes összes férfiakat a rohamoszlop elé 
tereljék. Ezt az ocsmány parancsot, amely az orosz fővezér nevét örök 
időkre pellengérre állította, nyilvánvalóan azzal a szándékkal adták ki, hogy 
a német katonák, midőn szembeszállnak az orosz katonákkal, saját hozzá
tartozóikat lőjjék le. 

Az emlékirat bevezető része e szavakkal végződik: 
«A császári német kormány az egész világ előtt megbélyegzi az orosz 

csapatoknak ezt a barbár, minden hadiszokást, minden emberiességet meg
szégyenítő magatartását és az orosz csapatok hallatlan kegyetlenkedései, 
mint a huszadik század szégyene ellen, ezennel a legélesebben s a legünne-
pélyesebben tiltakozik.* 
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ANGOL HAJÓK PUSZTULÁSA. 

Akik csodát vártak a német tengeralattjáróknak március 18-án megkezdett 
harcától, akik azt hitték, hogy most már néhány hét leforgása alatt meg
semmisül az angol tengeri haderő, — tévedtek. A világ különböző részein 
tízezernél több angol kereskedelmi hajó járt, nem lehetett tehát szó arról, 
hogy ezt a hatalmas kereskedelmi flottát megsemmisítsék, sem arról, hogy 
Anglia bevitelét teljesen megakadályozzák. De hiszen nem is ez volt a célja 
a német tengerészeti vezetőségnek. Csupán erélyes fegyvert akart szembeállí
tani az angolok embertelen kiéheztetési tervével szemben s bizonytalanná 
akarta tenni az angol kereskedelmi hajózást s ahol lehet, gyengíteni erejét. 
Ez pedig a legteljesebb mértékben sikerült is neki. «Izgató szabályszerűség
gel, — írta egy nagy angol lap, — sülyesztenek el a németek mindennap 
egy kereskedelmi hajót, néha pedig többet is». Ez a feljajdulás megmutatta, 
hogy a kés elevenbe vágott s hogy az angolok, akik hosszú időn át jófor
mán csak szemlélői voltak a háborúnak, országuk földjét pedig alig sújtotta 
a háború százféle veszedelme, most kezdték érezni, hogy a veszedelem ott 
lebeg fölöttük is. Büszke zászlójukat, melyet nem tudtak megvédelmezni, 
bevonták hajóikról s a semleges államok minden tiltakozása ellenére, jog
talanul idegen lobogóval próbálták megmenteni hajóikat. Ez azonban mit 
sem használt. Néhány hét leforgása alatt már több mint száz angol hajót 
küldtek a tenger fenekére a német tengeralattjárók. Mindjárt február 19-én 
egy angol csapatszállítóhajót sülyesztettek el, melynek fedélzetén 2000 főnyi 
katonaság volt, 22-én Beachy Bead mellett egy másik, két nappal később 
pedig egy harmadik angol csapatszállítógőzöst torpedóztak meg, amelyen 
1800 főnyi legénység volt. Anglia gazdasági kára is igen nagy volt. Számos 
angol és semleges országbeli hajójáratot beszüntettek s számos vonalon még 
a postaforgalmat sem tudták lebonyolítani. A matrózok igen sok esetben 
megtagadták a veszélyes vizeken való szolgálatot, a hajók biztosítási tételei 
pedig hihetetlen magasra szöktek fel. 

A semleges lobogók használatának elrendelésén kívül még egy intézke
dést tett az angol admiralitás ebben az időben, még pedig — a semleges 
államok ellen. Február 23-tól kezdve ugyanis mindenféle hajónak megtil
totta a csatorna északi részén való közlekedést, továbbá meghagyta, hogy 
az ir csatornán át való egész forgalmat napfelkelte és naplemente között 
kell lebonyolítani a Rathlin-szigettől délre. Éjszaka egyetlen hajónak sem szabad 
a Rathlin-szigettől sz-ámított négy mérföldnyi körleten belül tartózkodnia. 

A Times magyarázata szerint ez intézkedés célja az volt, hogy a csa
torna északi részének nagyobbik fele elzárassék és hogy a forgalom a nap-
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pali időre korlátoztassék, ami megkönnyíti a nyugat felől az ír-tengerbe 
érkező hajók átkutatását és egyidejűleg megnehezíti, hogy ellenséges hajók 
e vidéken operáljanak. 

Nyilvánvaló, hogy Angliának ez az önkényes rendelkezése a legnagyobb 
mértékben sérelmes volt a semleges államokra, azonban a kisebb államok 
tiltakozását Anglia semmibe se vette, az Egyesült-Államok pedig — az ántánt 
fő hadiszerszállítója — nem tett komoly lépést, hogy Anglia újabb jogsér
téseit megakadályozza. De még ennél brutálisabb rendelkezések is követ
keztek ezután. Március 1-én az angol kormány Franciaországgal együtt arról 
értesítette a semleges államokat, hogy minden hajót, amelyen gyanítható-
lag az ellenség számára rendelt, vagy ellenséges államból származó árú van, 
fel fognak tartóztatni s kikötőikbe szállítanak. Ez már nyilvánvalóvá tette, 
hogy Anglia teljesen semmibe véve minden jogot és megállapodást, semmi 
eszköztől sem riad vissza, hogy nehéz helyzetén segítsen. 

Elsülyesztett német tengeralattjárók. 

Az az emberfeletti küzdelem, amit a német tengeralattjárók folytattak, 
áldozatokat is követelt. Néhány túlságosan vakmerő tengeralattjáró elpusz
tult ezekben az izgalmas hetekben. Az U. 8. jelzésű tengeralattjárót Dover 
mellett március 4 én megtorpedózta egy angol naszád, az U. 12. jelzésűt 

Modern tipusu német tengeralattjáró. 
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pedig 12-én az Ariel nevű angol torpedóromboló nekirohanással elsüllyesz
tette. Legnagyobb fájdalommal azonban a németeket az U. 29. pusztulása 
töltötte el, melynek parancsnoka a legendás Weddigen Ottó kapitány volt, 
aki 1914 szeptemberében mint az U. 9. parancsnoka az Északi-tengeren a 
Cressy. Aboukir és Hogue cirkálókat elsülyesztette. 1915 március 14-én pedig 
egu napon néqy angol és egy francia gőzöst torpedőzott meg A brit admi
ralitás március 26-án kiadott jelentés szerint az U. 29. tengeralattjáró legény
ségével együtt elsülyedl. 

Nagyon feltűnő volt azonban, hogy az angol tengerészeti vezetőség a 
tengeralattjáró elsüllyedésének részleteiről semmiféle jelentést nem tett közzé. 

«lla az angol admiralitásnak zavartalan örömre volna oka, —írta egy 
német tengernagy, — akkor nem volna ilyen szófukar, ellenkezőleg, igye
keznék az eseményt minél előbb teljes megvilágításban közölni, hogy meg
nyugtassa a közvéleményt és a semleges hajókat. Úgy látszik azonban, hogy 
az elsüllyesztés körülményei olyanok, amelyeket az angol admiralitás taná
csosnak tart elhallgatni. Talán az történt, hogy egy angol segédhajó, talán 
semleges zászló alatt, a búvárhajó jelzésére azonnal megállt, a búvárhajót 
azután közeledésekor hirtelen nehéz ágyúkkal, vagy bombákkal orozva meg
támadta.}) 

Volt olyan hír is, mely azt mondta, hogy az U. 29. az Ir-tenger északi 
részén akkor sülyedt el, araidőn vakmerő támadást intézett angol hadihajók 
ellen s egy angol cirkálót elsülyesztett. Ez azonban kevésbbé valószínű. 
Sokkal hihetőbb Rewentlow gróf tengerészeti író föltevése, aki azt mondta, 
hogy a brit hajó a tengeralattjárót akkor lepte meg, amikor éppen egy 
gőzös legénységének megmentésével volt elfoglalva. Ebbeli munkája közben 
az angol hajó a német búvárhajót könnyű szerrel megsemmisíthette. 

Német tengeralattjáró nyilt tengeren jelt ad egy hajónak. 
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Egy angol gőzösnek, az Andalúziának kapitánya, — amely hajót az 
U. 29. utoljára sülyesztett el,— Weddigen kapitánnyal valő találkozásáról a 
következőket mondta el: 

— Én hagytam el utolsónak a hajómat. Amikor a mentőcsónakba 
jutottam, meglehetősen erősen megütöttem az oldalamat. A búvárhajó tisztjei 
ezt észrevették és felszólítottak, hogy hagyjam ott a csónakot és menjek a 
buvárhajóra. Ezt meg is tettem és a kapitány kis skatulyájában — így 
nevezte a kajütjét — a legénység bekötözött. Ügy ta'álták, hogy egyik oldal
bordám eltörött és a legnagyobb előzékenységgel bántak velem. Weddigen 
szivarral s vörösborral kinált meg és ez alkalommal megmondtam neki, 
hogy mi az én véleményem az angol kereskedelmi gőzösök ellen irányuló 
német politikáról. Weddigen egykedvűen ezt felelte: 

— Ez kötelességünk, de mi nem is akarunk polgári személyeket 
megölni, mert a hajókat és nem az embereket semmisítjük meg. 

Az angolok méltók maradtak magukhoz a tengeralattjárók elfogott legény
ségével szemben is. Az angol kormány tehetetlen dühében a német buvárhajók-
nak kötelességük teljesítése közben hadifogságba jutott legénységét tisztességes 
hadifogság helyett a Naval Tendenlion barakkokba helyt-zte el, ami arra bírta 
a német kormányt, hogy megtorlásul a buvárhajók minden egyes foglyáért egy 
hadifogoly angol tiszttel, a személyre való tekintet nélkül, hasonló módon 
bánjon el. 

A cirkálók hősei. 

A kis Dresden cirkáló, midőn a Falkland-szigeteknél lefolyt tengeri ütkö
zetből gróf Spee tengernagy önfeláldozó rendelkezése következtében eltu
dott menekülni, hosszú heteken át még rengeteg kárt okozott az angol keres
kedelmi tengerészetnek. Sorsa azonban, természetesen, meg volt pecsételve, 
mert a végleges menekülés útja mindenfelől el volt előle zárva. 

A cirkáló Jüan Fernandez chilei sziget Cumberland öblében rongált 
gépekkel és szén nélkül a parttól mintegy 400 méternyire horgonyzott, ami
kor március 14-én a Kent angol páncélos cirkáló, a Glasgow nevű angol 
kis cirkáló és az Orana segédcirkáló megtámadta. Az angolok 3000—3500 
méter távolságból tüzelést kezdtek, melyet a Dresden viszonzott. A parancs
nok azonban tiltakozott az ellen, hogy semleges vizeken ellenséges akciókat 
fejtsenek ki. Az angol parancsnok a tiltakozásra azzal válaszolt, hogy parancsa 
van a Dresdent megsemmisíteni, bármikor és bárhol találja. 

A támadás oly irányból jött, amely felé a Dresden csak a hajó farán 
lévő ágyúit használhatta. A Dresden mindaddig viszonozta a tüzelést, míg 
minden fölhasználható ágyúja és három lövőszerkamrája hasznavehetetlenné 
vált. Annak megakadályozása végett, hogy a hajó az ellenség birtokába jus
son, megtörténtek az előkészületek a hajó elsülyesztésére. Egvidejüen egy 
hadikövetet küldtek a Glasgowra, a ki rámutatott arra, hogy semleges vizeken 
vannak. Minthogy a Glasgow ez ellenvetés mellett is a támadást folytatni 
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akarta, fölvobbanlotlák a Dresdent, amely 11 óra 15 perckor fennen lobogó 
zászlóval elsülyedt, mialatt a legénység hurrá-t kiáltott a császárra. 

A Dresden legénységének nagyrésze még a hajó elsülyesztése előtt, 
kisebb része pedig a hajó felrobbantása után a kapitánynyal együtt mene
kült szárazfőidre. Hárman életöket vesztették, nyolcan súlyosan, heten pedig 
könnyebben sebesültek meg a Dresden hősei közül. 

A legendás Emden megmenekült legénysége pedig Miieke kapitánnyal az 
élén, midőn az Emden a Kokos-szigeteknél elpusztult,két csónakon Port-Refugebe 
ment, ahol lefoglal a az Ayesha nevű kis japán háromárbocos hajót s ennek 
legénységét visszaűzte a szárazföldre. Négy gépfegyvert szereltek fel azután a 
zsákmányolt hajóra s megindultak egy semleges kikötő felé. Tizennyolc napi 
nehéz tengeri utat megtéve, november 28-án eljutottak a Szumatra-szigeten 
levő Padangba, ahol élelmiszert s lőszert vettek fel s tovább hajóztak. Két 
hónapon át nyugtalanították az Indiai-óceánon az angol és francia keres
kedelmi hajókat, közben az Oxford nevű angol gőzöst zsákmányul is ejtet
ték. Végre február első napjaiban, regényes kalandok után eljutottak az 
Arábia déli partján levő Hodeida kikötőbe, ahol a török lakosság lelkes 
ünneplése közben, egy francia cirkáló jelenlétében partraszálltak. Innen újabb 
kalandok, hosszabb tengeri út és a sivatagban való nehéz küzdelmek után 
eljutottak Konstantinápolyba. Majd végű 1 Berlinbe utazott a hős kis csapat 
melynek minden egyes tagját a vaskereszttel tüntette ki a császár. 

Mücke üdvözlése az anatóliai vasút egyik állomásán. (Sajtóiroda, Leipzig.) ..? 
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A MAI HADVISELÉS. 

A bolgár hadsereg. 
Valamennyi balkáni állam fiatal és így természetesen hadseregeik 

is alig néhány évtizedes múltra tekinthetnek vissza. Ily fiatal a bolgár had
sereg is, melyet méltán tartanak a legmodernebb és legjobb balkáni hadse
regnek. E fegyveres erő magvát eredetileg az a néhány, még 1876-ban, tehát 
az önálló bolgár fejedelemség proklamálása és az orosz-török háború előtt, 
az oroszok által felállított bolgár nemzetőr-zászlóalj képezte, mely e kezdet
leges alak organizációjában is már épp az említett háborúban igen szépen 
verekedett, bizonyságát adván a bolgár nép kiváló katonai tulajdonságainak. 
Az első voltaképeni bolgár hadseregről csak az önálló bolgár fejedelemségnek 
a san-stefanoi békében történt elismerése és a bolgár országhatár egyidejű 
megállapítása után lehetett szó, amikor Bulgária megszűnt Törökország tes
tének organikus része lenni. 

1885-ben Bulgária és Kelet-Rumélia egyesültek s ugyanez évben a bolgár-
szei b háborúban már a bolgár és a kelet-ruméliai haderő együti verte meg 
Szlivnicánál és Pirotnál a szerbeknek akkor még teljesen kezdetleges had
erejét. 1887-ben, amikor a jelenleg is uralkodó Kóburg Ferdinánd lépett a 
bolgár trónra, az akkor érvényben levő véderőtörvény értelmében a bolgár 
hadsereg békeállománya 932 tisztre és 24,355 fő legénységre rúgott. A fejlő
dés további évei során is még mindig csak milicia-jellege volt e haderő
nek, míg végre 1891-ben meghozta a bolgár szobranje az első bolgár véd 
erőtörvényt, mely kimondotta, hogy a védkötelezettség általános, kiterjed 
minden 20—45 éves bolgár férfira. 

A mai bolgár hadsereg szervezetének első, szilárd alapját az akkori 
bolgár hadügyminister, Szayov alezredes vetette meg, aki később ismét a 
hadügyminiszteri székbe került, s kiváló képességeinek nemcsak mint szervező 
tehetség, hanem a balkáni háborúban mini a bolgár haderő generalisszimusza, 
hadvezéri minőségben is kétségtelenül fényes jelét adta. 1904-ben új 
véderőtörvényt hoztak, (ekkor újból az akkor már tábornoki rangban 
levő Szavov állott a hadügyministérium élén), mely még ma is érvény
ben van, amely szerint a védkötelezettség a 21 életévtől a 46 ig terjt-d s 
mely a fegyveres erőt három részre tagolja, úgymint a tényleges, vagyis sor
hadseregre, az úgynevezett lartalékhadseregre és a népfölkelésre. Ugyancsak 
ez a törvény nz országot katonai szempontból kilenc hadosztálykerületre 
osztotta fel, mely kerületek mindegyike egy hadosztályt állít Tel, s ez a sor-
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hadsereg, ezenfelül egy-egy dandárt az idősebb évfolyambeli tartalékosokból 
s ez a 9 dandár a tartalékhadsereg. A balkáni hadjárat idején Bulgária ehhez 
képest kezdetben hadsereg-organizációjának és háborús hadrendjének 
megfelelően 9 sorhadi hadosztályt állított talpra, s 9 külön dandárt, 
mely utóbbiak azonban a mozgósítás elrendelésével azonnal az egyes 
hadosztályok kötelékébe léptek s így minden egyes hadosztály az 
Európa szerte szokásos 16 zászlóaljnál jóval erősebb, amolyan kisebbfajta 
«hadtest» volt. Minden ily hadosztály ereje ugyanis a következő volt: 24.000 
puska, 24 gépfegyver, 200 lovas, 72 tábori ágyú, 4 tábori tarack és 8—12 hegyi ágyú. 

A háború további során azután még felállítottak 3 új hadosztályt és a 
hadjáratnak Szerbia ellen való fordulata küszöbén ismét 3 új hadosztályt, 
részben a törököktől elfoglalt tráciai terület lakossngából. A balkáni háború 
alatt kiállított bolgár fegyveres erő tehát összesen megközelítette az 500.000 főt. 

A Törökország ellen viselt hadjáratban tudvalevően, az oroszlán
rész a bolgár hadseregé volt, mert hiszen a török főerőkkel a bolgároknak 
kellett szerb és görög segítség nélkül végezni Ennek következménye 
volt, hogy a bolgár hadsereg szenvedte az aránytalanul legnagyobb veszte
ségeket, állítólag 100.000 embert. 

A régi hadrendtől annyiban van eltérés, hogy Bulgária nem 9, hanem 
10 elsővonalbeli hadosztályt állít ki és azonfelül egy három lovasdandárból 
álló külön lovashadosztályt, ami körülbelül 212.000 sorhadi, elsővonalbeli 
embert jelent és 1200 ágyút, löveget. Ehhez járul mintegy 50.000 fő népfölkelés 

Bolgár gyalogság tüzelő állásban. 
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és 50.000 macedóniai önkéntes. Ezek az erők képeznék az úgynevezett 
«tábori» haderőt, azonban számolni lehet azzal, hogy Bulgária ezenfelül 
még ugyanannyi második vonalbeli formációt is felállít, s így mozgósított 
hadseregének létszáma aligha marad az 1912—1913 évi létszám mögött. 

A számoknál sokkal érdekesebb azonban és sokkal különb méltánylást 
érdemel e hadsereg belső értéke. Az egyes fegyvernemek közül természete
sen nemcsak számánál, hanem kvalitásainál fogva is az első helyet a gyalog
ság foglalja el. A bolgár földmívest (és a lakosság 80°/0-a az) a katonai szol
gálat iránt való és veleszületett érzéke, törhetetlen ellenállóképessége, kitűnő 
szeme és a céllövés iránt való hajlandósága kiváltkép gyalogossá avat
ják. E természetes előföltételeket a bolgár hadvezetőség pompásan ki tudta 
eddig mindig használni s a gyalogosok alapos, aprólékos kiképzése, a meg
honosított vasfegyelem, melyet a bolgár könnyen és szívesen szokik meg az 
európai átlagon mindenesetre fölül emelte a bolgár gyalogságot. A lovas
ságról már nem lehet ennyi jót mondani, aminek oka, hogy Bulgáriában 
nincs lótenyésztés, sőt nincs is érzék ez iránt s magának a lovastisztikar
nak anyagi helyzeténél fogva sem áll módjában a külföldi jóvérű lovak vétele 
útján behatóbban foglalkozni a lovas-sporttal. A tüzérség általában jó s 
ágyúanyaga elsőrangú. A tábori tüzérség gyorstüzelő-ágyúja Schneider-Canet-
féle francia gyártmány, épp ilyen eredetű a tábori tarack. A hegyi tüzérség 
gyorstüzelője ellenben és a nehéz-tüzérség régibb tarackanyaga Krupp-
gyártmány. 

Valamennyi fegyvernem tényleges tisztikara a szófiai tisztképzőiskolá
ból egészítődik ki és csak igen kis részben külföldi katonaiskolákat végzett 
bolgár ifjakból. Érdekes jelenség, hogy az orosz katonaiskolákban évente 
bizonyos számú bolgár ifjút «ingyen» neveltek. A magasabb tisztképzés, 
tehát a vezérkari tisztek képzése még a balkáni háború előtt sem történ-

e 

Bolgár lovasság. 
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hetett otthon, hanem az ilyen célra szánt tisztek leginkább a francia, belga 
és olasz hadiiskolákat végezték, ami, természetesen, az egységes kiképzés 
rovására történt. Azóta azonban már felállították Szófiában a bolgár hadi
iskolát. 

Miután a tényleges tisztikar létszáma kicsiny s az állam anyagi hely
zete nem engedi meg nagyobb tisztikar fentartasát, Bulgáriában a szükséges 
tisztianyag pótlása céljából igen nagy súlyt helyeznek a tartalékos tisztek 
kiképzésére. Tartalékos tiszt csak az lehet, aki az egy évig tartó tartalékos
tiszti tanfolyamot elvégezte, vagy pedig 15 évig állandóan szolgált a had
seregben és elérte az őrmesteri rendfokozatot. Azonkívül a tartalékos tiszti
kar tagja minden volt tényleges tiszt hatvanadik életévének betöltéséig. 

Ami végül a hadsereg legénységi anyagát illeti, az úgyszólván egészen 
egységes. Tipusa a falusi gazdálkodó. Egészséges, erőteljes inkább zömök
termetű fajta, hihetetlenül igénytelen, szívós, külső megjelenésében nyugodt, sőt 
látszólag közömbös, emögött azonban gyakran heves vérmérséklet rejtőzik. 
A bolgár ember általában igen józan gondolkozású, az italt nem szereti, 
számító, szorgalmas, roppant tanulékony és kitűnő megfigyelőképessége, 
igen jó ítélete van. Eme inkább hideg tulajdonságok mögül azonban 
háború esetén előbukkan a mélységes hazaszeretet, lelkesedés, az ellenség 
iránt való feneketlen gyűlölet, mely a bolgárt fanatikussá teszi. 

Bolgár tüzérség. 
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A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett három könyvcsoportból csupán a fel

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván ingyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a kővetkező módozatok mellett: 

Aki negyedévre 3.— koronával fizet elő Krónikánkra-, az negyedévenként az egyik 
csoportból egy kötetet választhat. 

Aki félévre 6. — koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból félévenkint 
egy-egy kötetet választhat. 

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy-egy kötetet választhat. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként -egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás után 
következő számot beküldenek a ráfizetés összegével együtt. 

A kiválasztott kedvezményeket a pénz előzetes beküldése ellenében szállítja a kiadó
hivatal, de megrendelhetők azok minden könyvkereskedőnél, árusnál, trafikban. 

Mindenki ott szerezheti meg a kedvezményeket, a honnan a krónikát kapja. 
Budapesten a kedvezmény díján felül kötetenkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. 
RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
roü, 1 kötet. U kor. 80 fül. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, melyben a szerző, aki a Stanley-féle világhírű 
expedícióban résztvett, csodás kalandjait és viszon
tagságos utazásait írja le, rendkívül sok pompás kép 
kíséretében 

2—3. Hübner Sándor gróf: A brit biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyett kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen adja elő. Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

4—5. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia 
tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 

179 képpel és színnyomatú térképpel 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

E mű érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedezó útjának történetét és olyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordította Jókai Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fill. bolti ár helyett 
ráfizetés kötetenkint 2 kor. 

8—9. Gróf Benyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. 18 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a mii 
kiváló értékét bizonyítja. A ml itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. 
LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

11. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

12. 

13. 

Szent Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyeit ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trált ) 12 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
1 kor. 50 fill. 

A 3. csoportot lásd a boríték 2. oldalán. 

BEKÖTÉSI T Á B L A 
a Krónika I.—IV. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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